
Śrem, 15.12.2011 r. 
 
 

ZMIANA TREŚCI SIWZ 
 

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. 
Nazwa zadania: „BUDOWA BUDYNKU ZAMIESZKANIA ZBIOROWEGO – DOM 
DLA BEZDOMNYCH” 
 
Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 i 4a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz.759, z późn. zm.) informuje, że 
dokonuje zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia o następujące zapisy: 
 
Zmiana w SIWZ w Części III – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, punkt 1  
JEST: 
Zamówienie obejmuje również wykonanie zagospodarowania terenu wokół budynku 
(zazielenienie) w tym robót drogowych – projektuje się 4 miejsca parkingowe oraz w związku z tym 
przebudowę chodnika wzdłuż drogi przy ul. Dutkiewicza. 

POWINNO BYĆ: 

wyżej zapisaną treść skreśla się. 

Zmiana w SIWZ w Części III – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, punkt 1  
JEST: 
Zamówienie obejmuje także obowiązki Wykonawcy polegające na: 
1) powierzeniu kierowania robotami kierownikowi budowy, posiadającemu odpowiednie 
uprawnienia budowlane w specjalności: 
        a) konstrukcyjno-budowlanej, 
        b) instalacyjnej w zakresie instalacji elektrycznych, 
        c) instalacyjnej w zakresie sieci i instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych oraz  
instalacji sanitarnych ( gazowych,  wentylacyjnych ), 
        d) budowy dróg; 
 

POWINNO BYĆ: 

w zdaniu tym skreśla się słowa - budowy dróg. 
 
 
Zmiana w SIWZ w Części V – WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ 

OPIS 
SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW, pkt 1, 

ust.1.3  
JEST: 
Za wymagane minimum spełnienia w/w warunku Zamawiający uznaje wykazanie, że 
Wykonawca dysponuje przynajmniej po 1 osobie posiadającej uprawnienia do kierowania 
robotami budowlanymi w specjalnościach:  
              - konstrukcyjno-budowlanej, 
              -  instalacyjnej w zakresie instalacji elektrycznych, 



              - instalacyjnej w zakresie sieci i instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych oraz  
instalacji sanitarnych ( gazowych,  wentylacyjnych ), 
              - budowy dróg; 
potwierdzone przez Wykonawcę dodatkowym oświadczeniem w zakresie dot. uprawnień 
budowlanych tej osoby – załącznik nr 5 i 6 do SIWZ. 
 
POWINNO BYĆ: 

w zdaniu tym skreśla się słowa - budowy dróg. 
 
Zmiana w SIWZ w Części VI – WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, JAKIE 
MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W  CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA 
WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU, pkt 1, ust.1.3  
JEST: 

- wykaz osób (tylko kadra kierownicza), które będą uczestniczyć w wykonywaniu 
zamówienia, a w szczególności wskazanie w nim przynajmniej po 1 osobie posiadającej 
uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalnościach:  
     -  konstrukcyjno-budowlanej, 
     -  instalacyjnej w zakresie instalacji elektrycznych, 
     - instalacyjnej w zakresie sieci i instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych oraz  
instalacji sanitarnych ( gazowych,  wentylacyjnych ), 
     -  budowy dróg; 
wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia, 
oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - zał. nr 5  do SIWZ;  
 
POWINNO BYĆ: 

w zdaniu tym skreśla się słowa - budowy dróg. 
 

POZOSTAŁE ZAPISY SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW 
ZAMÓWIENIA NIE ULEGAJĄ ZMIANOM. 
 

 
 
 

 
 
 
 

 


